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اثر مکملهای گیاهی زیره سیاه ( )Carum carviو شنبلیله ( Trigonella foenum

 )graecumبر فعالیّت ضدباکتریایی و پروتئین محلول موکوس در بچهماهیان کپور
معمولی ()Cyprinus carpio
زهرا روحی ،محمدرضا ایمانپور ،عبدالمجید حاجیمرادلو ،محبوبه سلمانیانقهدریجانی
گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این مطالعه اثرات مکملهای گیاهی زیره سیاه و شنبلیله بر پرروئیین محلرل و فعالیّر ضربباترریایی
ملتررل در بچررهماهیررا تپررلر معمررللی ( )Cyprinus carpioبررسرری شررب .ماهیررا بررا میررا وین وز رری
 2/457±0/057گرم به طلر ئصادفی در  7ئیمار (یک گروه شاهب و جیرههای حاوی زیره سیاه و شرنبلیله
هریک با سه سطح  1 ،0/5و  1/5درصب) با  3ئکرار و  15عبد ماهی در هر ئکررار ئلزیر شرب ب .بعرب از 8
هفره ئغذیه ،پروئیین و فعالیّ ضبباترریایی ملتل اپیبرم در برابر دو باترری گرم منفی ( Escherichia
 coliو  )Serratia marcescensا بازهگیری شب .رایج شا داد ته سطلح پرروئیین ملترل در ماهیرا
ئغذیه شبه با جیرههای حاوی  % 1مکملهای گیاهی در مقایسه با گرروه شراهب و سرایر ئیمارهرا افراای
معنیداری داش ( .)p>0/05عالوه براین ،در میاا فعالیّ ضبباترریایی ملتل در ماهیا ئغذیره شربه
با زیره سیاه و شنبلیله در مقایسه با گروه شراهب ئفراوت معنریداری وجرلد داشر ( .)p>0/05بیشرررین
فعالیّ ضبباترریایی ملتل در ماهیا ئغذیه شبه با زیره سیاه  %1و شنبلیله  %1مشاهبه شب .این رایج
شا داد ته زیره سیاه و شنبلیله میئلا ب به طرلر مرثثری برر میراا پرروئیین و فعالیّر ضربباترریایی
ملتل پلس بچهماهی تپلر معمللی اثر گذار باشب.
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آبایپروری یکی از سری ئرین بخ های ئللیب غذا بلده اس ته به طلر گسررده در سالم جها ق دارد .یکری از عمربهئررین
مشکالت رشب این بخ  ،ابرالء ماهیا به بیماریهای عفل ی اس ( .)Najiah et al., 2011; Zahran et al., 2014ئقلیر سیسرر
ایمنی یکی از روشهای قابل اطمینا جه جللگیری از بیماریها میباشب ( .)Ardó et al., 2008اسرفاده از محرکهای ایمنی بره
عنلا مکملهای غذایی ملجب بهبلد دفاع ایمنی ماهیا میشلد و یا آ ها را در مقابل علامل بیماریزا مقراوم مریتنرب ( Sakai,
 .)1999به همین دلیل در سا های اخیر ئحقیقات فراوا ی بر هلرمل ها ،آ ریبیلئیکها و چنبین ملاد شریمیایی دیورر بره من رلر
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مقدمـه

اثر مکملهای گیاهی زیره سیاه ...

روحی و همکاران

( ;Yuan et al., 2007

افاای قبرت ایمنی ،ایجاد مقاوم در مقابرل بیمراریهرا و بهبرلد فاترلرهرای رشرب صرلرت گرفرره اسر
 .)Imanpoor et al., 2011از سلی دیور ،به علّ هاینه باال ،مقاوم شب علامل بیماریزا ،مشکالت زیس محیطری ،ئجمر و براقی
ما ب این ملاد در بب ماهی پرورشی ،پایین آورد تیفی گلش و یا عربم رغبر مصرر تننربگا اسررفاده از هلرمرل هرا و
آ ریبیلئیکها در ئللیب آبایا ئلصیه میشلد (.)Heidarieh et al., 2010; Raa, 1996
در چنب دهه اخیر اسرفاده از گیاها دارویی با ئلجه به مایّ های مرعبد ،از جمله خطرات زیس محیطری حرباقل ،عربم مقاومر
دارویی ،ارزا  ،پایبار و در دسرر بلد  ،ئلجهات زیادی را در سطح جها به خلد جلب ملده اس ( Chen et al., 2003; Raja et
 .)al., 2012از اینرو در بین محرکهای ایمنی مرعبد ،محرکهای ایمنی با منشاء گیاهی دارای ارجحی مریباشرنب ( Alishahi et
 .)al., 2012a; Alishahi et al., 2012bئحقیقات مرعبدی در خصلص اسرفاده از مکملهای گیراهی بره عنرلا محررک ایمنری در
ماهیا مخرلف گاارش شبه اس  .به عنلا مثا میئلا به اثر سیر و چای سربا در قرا آالی ر ورین تمرا ( Nya and Austin,
 ،)2011; Sheikhzadeh et al., 2011رزمراری و دارواش در ئیالپیرا ( ،)Abutbul et al., 2004; Park and Choi, 2012آویشرن در
تپلر معمللی ( )Soltani et al., 2010و چای سبا در هاملر ( )Harikrishnan et al., 2011aاشاره ترد .بربیهی اسر در تشرلر مرا
ضمن وجلد ئنلع و فراوا ی گیاها دارویی ،زمینههای فراوا ی برای ئحقیقات و بهرهگیری از این گیاها وجلد دارد.
شنبلیله ( )Trigonella foenum graecuگیاهی یکسراله اسر تره دارای دا رههرای غنری از پرروئیین و برر هرای آ سرشرار از
ویرامینها و ملاد معب ی اس ( .)Abdel-Zaher et al., 2009منشاء این گیاه غرب آسیا (ایرا ) ،لاحی آفریقای شرمالی و مبیررا ره
اس  .شنبلیله غنی از فالوو لئیبها و ساپل ینها اس ته شا دهنبه عملکردهای حفاظری برای آسیب اتسیبائیل ( Kosuga et al.,
 )2000و خلاص ایمنی میباشب ( .)Bin-Hafeez et al., 2003همچنین دارای لکرین و تللین اس تره بره حرلشرب تلسرررو و
ئرتیبات چربی ،ملاد معب ی ،آهن ،فسفات و ویرامین  Aو  Dتمک میتنب ( .)Ullah Khan et al., 2009اثرات مثب ایرن گیراه برر
رشب و پاسخ ایمنی ئیالپیا ( )Abdel-Zaher et al., 2009و یا رشب تپلر معمللی ( )Roohi et al., 2015aئأییب شبه اس .
زیره سیاه ( )Carum carviگل های با پرراتن جهرا ی و سرابقه دارویری از دورا باسررا ( ،)Jayaprakas and Sambhu, 1996در
لاحی شمالی خراسا  ،ترما و شرق زاگر میرویب ( .)Roohi et al., 2015bزیره سیاه فعالیّ ضربقارچی و ضربمیکروبی دارد و
میئلا ب احسا فخ یا سیری مربلط به سلء هاضمه را تاه دهب ته باعث ارئقاء رشب ماهی میشلد .اثرات مثبر ایرن گیراه برر
رشب ئیالپیا ( )Ahmad and Abdel Tawwab, 2011و تپلر معمللی ( )Roohi et al., 2015bئأییب شبه اس .

با ئلجه به اهمیّ امر پیشویری از بیماری ها در صنع پرورش ماهی ،افاای ایمنری ملترل از طریرق تراه ریسرک ابررال بره
بیماری میئلا ب اثرات سلدمنبی داشره باشب .لذا در این مطالعه اثرات مکملهای گیاهی زیره سیاه و شرنبلیله ،بره عنرلا محررک
ایمنی ،بر فعالیّ ضبباترریایی و پروئیین محلل ملتل بچهماهیا تپلر معمللی بررسی شب.
مواد و روشها
تهیّه ماهی
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پلس ماهیا عضلی با چنبین عملکرد بلده ته در شرایط محیط طبیعی ،به عنلا یک سب محبود تننبه با یازهای فیایلللژیکی
بب ماهی ئطابق یافره اس ( .)Peyghan and Salamat, 2012مه ئرین عملکرد پلس  ،ئرشح ملتل اس ته ئلسط سلل هرای
ملتلسی ا جام میگیرد ( .)Hellio et al., 2002ماده ملتلسی اطرا پلس به عنلا اوّلین سب دفاعی بب ماهی در مقابل محریط
خارجی ،ق مهمی در سالم و بهباش ماهیا ایفا مریتنرب ( .)Erfani Majd et al., 2014محققرین طری گاارشرات مرعربدی
خلاص ضبباترریایی ملتل را در ماهیا مخرلف شا دادها رب ( ;Anbuchezhian et al., 2011; Bragadeeswaran et al., 2011
.)Hirazawa et al., 2011

دانشگاه هرمزگان
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دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

این پژوه در ئابسرا  1392در مرتا ئحقیقات آبایپروری شهیب فضلی برآبادی دا شواه عللم تشاورزی و مناب طبیعی گرگرا
ا جام شب .در این مطالعه ،ئعباد  315قطعه ماهی تپلر معمللی با میا وین وز ی  2/457±0/057گررم از تارگراه ئکثیرر و پررورش
ماهی تلمه سیجلا در اسرا گلسرا ئهیّه و به مبت دو هفره ئح سرازگاری قررار گرفر  .در طرل دورهی پررورش دمرای آب
 25±1درجه سا ریگراد ،اتسیژ محلل در آب  5/9±0/65میلیگرم در لیرر و  pHآب  7/8±0/07بلد .ئلزیر بره صرلرت ترامالا
ئصادفی با هف ئیمار و سه ئکرار در هر سطح ،به مبت  8هفره ا جام شب .هر ئیمار بره میراا  %3وز برب  4 ،برار در روز ئغذیره
میشب ب ( .)Yanbo and Zirong, 2006هر دو هفره ،ماهیا هر ئیمار وز میشب ب و مقبار غذادهی براسا آ ئن ری مریشرب.
مبفلع و دیور ملاد باقیما به هر روز صبح از مخاز سیفل میشب .در هر آتلاریلم  15قطعه ماهی قرار گرف .
تهیّه جیرههای آزمایش

زیره سیاه و شنبلیله از بازار محلی ئهیّه و به صلرت پلدر شبه از الک عبلر داده شرب .در ایرن آزمرای از یرک جیرره غرذایی پایره
(جبو  )1به عنلا شاهب ،سه جیره آزمایشی بر اسا مکمل گیاهی زیره سیاه ( 1 ،0/5و  1/5درصب) و سه جیره آزمایشری دیورر
براسا مکمرل گیراهی شرنبلیله ( 1 ،0/5و  1/5درصرب) در رر گرفرره شرب ( Abdel-Zaher et al., 2009; Ahmad and Abdel
 .)Tawwab, 2011ملاد ئشکیلدهنبهی هر ئیمار با اضافه ترد مقباری آب ئرتیب شبه ،خمیرهرای ئهیّره شربه از چررش گلشر
عبلر داده شب ب و پل های ملرد آزمای ساخره شب .پل های مرطلب در دمای ائاق به مبت  2روز خشک شرب ب .پر از خشرک
ترد  ،پل ها شکسره شبه ئا ا بازه مناسب پیبا ماینب .در پایا پل هرا در بسررههرای مناسرب بسررهبنربی و در دمرای  4درجره
سا ریگراد وهباری شب ب (.)Abdel-Zaher et al., 2009
جمعآوری موکوس

ملتل ماهیا با اسرفاده از روش  Subramanianو همکارا ( ،)2007با تمی اصالحات ،جم آوری شب .غذادهی  24سراع قبرل
از مل هبرداری قط شب .در پایا دوره از هر ئش  10قطعه ماهی صیب و پ از بیهلشی با پلدر گل میخک (میلیگرم در لیرر) به
من لر به حباقل رسا ب باترریهای مرصل به سطح بب و از برین رفررن سرایر آلرلدگیهرا ،درو آب سررد و ئمیرا وارد شربه و
بالفاصله درو تیسههای زیپپالس حاوی  5میلیلیرر سبی تلریب  50میلیملالر قررار گرفرنرب .پر از مربت زمرا دو دقیقره
ماهیا به ئش با اتسیژ مناسب منرقل شب ب .ملتل از تیسهها جم آوری و مای رویی آ در آزمایشرواه پر از سرا رریفیلژ
(با دور  1500به مبت  10دقیقه و در دمای  4درجه سا ریگراد) به دس آمب .مل هها ئا زما ا جام آزمای در دمای  -70درجره
سا ریگراد قرار گرفرنب (.)Salmaniyan Ghehdarijani et al., 2016
بررسی فعالیّت ضدباکتریایی موکوس

سنجش پروتئین محلول
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باترریهای ملرد اسرفاده در این آزمای از سازما پژوه های علمی صنعری ایرا ئهیّه گردیب ته شامل باترریهای گرم منفری
( Escherichia coli )ATCC 1554و ( Serratia marcescens )CIP 1621, SMبلد .پ از رشب باترریها در محیط تش مرای ،
به من لر مشاهبه فعالیّ ضبباترریایی ملتل  ،از روش ا رشار در دیسک اسررفاده شرب ( .)Chen et al., 2003در ایرن روش 100
میکرولیرر از سلسپا سیل باترری معاد  0/5مکفارلنب روی سطح محیط تش لئرین آگار به صلرت یکنلاخ گسرررده شرب.
هماما دیسک بال کهای اسرریل ( 7میلیمرر) آغشره به  200میکرولیرر مل ه ملتل با فاصله روی محیط تش قررار گرفرره و
به مبت  24ساع در دمای  37درجه سا ری گراد قرار داده شب ب .پر از گذشر ایرن زمرا  ،قطرر هالره عربم رشرب برا ترللی
ا بازهگیری شب .این آزمای برای هر سلیه چهار بار ئکرار گردیب.

اثر مکملهای گیاهی زیره سیاه ...

روحی و همکاران

برای ا بازهگیری پروئیین محلل از روش  Lowryو همکارا ( )1951و منحنی اسررا بارد آلبرلمین سررم گراوی اسررفاده گردیرب.
ا بازهگیری با اضافه ملد معر ر وی فللین فنل سیلتالریل به  100میکرولیرر از مل ههای رقیق شربه ملترل و اسررا بارد و
قرائ لری با اسرفاده از دسرواه اسپکرلفرلمرر ( )Biochrom, Libera S12ا جام گرف  .با ا رقا جذب رلری بره دسر آمربه بره
منحنی اسرا بارد ،میاا پروئیین محلل بر حسب میلیگرم بر میلیلیرر محاسبه شب.
آنالیزهای آماری

ئجایه و ئحلیل دادهها به روش آ الیا واریا یکطرفه و آزمل دا کن جه مقایسه میا وینها ا جام شرب .ئفراوت برین میرا وین
دادههای به دس آمبه از ئیمارهای مخرلف در سطح معنیداری ( )p<0/05و با اسرفاده از رمافاار  SPSS 16بررسی گردیرب .ئمرام
دادههای مرن براسا میا وین  ±ا حرا معیار ،محاسبه شب ب.
نتایـج
فعالیّ ضبباترریایی ملتل با ا بازهگیری قطر هاله عبم رشب ،در برابر باترری  Escherichia coliو  Serratia marcescensئفاوت
معنیداری ( )p>0/05بین ئیمارهای ئغذیه شبه با مکملهای گیاهی و گروه شاهب شرا داد (شرکل  1و  .)2بیشرررین قطرر هالره
عبم رشب در ماهیا ئغذیه شبه با زیره سیاه و شنبلیله در سطح  %1ثب شب ته در مقایسه با سرایر ئیمارهرا اخررال معنریداری
داشرنب (.)p>0/05
جبو  .1اجاای ئشکیلدهنبهی جیره پایه

رایج مربلط به سطلح پروئیین محلل ملتل
اس  .سطلح پروئیین محلل ملتل

در جبو  2آمبه

در بچهماهیا تپلر معمللی

ئغذیه شبه با سطح  %1زیره سیاه در مقایسه با گروه شاهب افاای
معنیداری شا داد ( .)p>0/05با اینحا  ،سایر ئیمارهای اخرال
معنیداری با گروه شاهب باش

( .)p<0/05عالوه براین ،میاا

ئیمار شبه با شنبلیله  %1افاای

پروئیین محلل

در ماهیا

معنیداری سب

به گروه شاهب و سایر ئیمارها شا داد (.)p>0/05

به طلریته ،بیشررین مقبار ( )35/01±0/65در ئیمار  %1شنبلیله و

جبو  .2مقایسه پروئیین محلل ملتل

پلدر ماهی
تنجاله سلیا
آرد گنبم
روغن آفرابوردا
مکمل امالح
مکمل ویرامینها
دیا مریل ین
مک معمللی
مال
ویرامین E
ویرامین C

15
53/91
27/05
1/89
0/3
0/3
0/41
0/1
1
0/02
0/02

اپیدرم ( )mg.mL-1بچهماهیا تپلر معمللی ئغذیه شبه با زیره سیاه و شنبلیله

سطلح مخرلف مکملهای
گیاهی (درصب)

0

0/5

1

1/5

ماهیا ئغذیه با زیرهسیاه

20/88±0/33b

21/02±0/05b

33/22±0/32a

21/12±0/3b

ماهیا ئغذیه شبه با شنبلیله

20/88±0/33b

21/79±0/65b

35/01±0/65a

22/34±0/26b

ئذتر :حرو غیرمشابه در هر ردیف شا دهنبه اخرال

معنیدار در سطح p>0/05
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تمررین مقبار ( )20/88±0/33در ئیمار شاهب ثب شب.

اجاای جیره

(درصب)

دانشگاه هرمزگان

شکل  .1مقایسه قعالیّـ

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

ضـبباتتریایی موتـو

بچهماهیان تپور معمولی تغذیه شـبه بـا سـوو
مختلف زیرهسیاه .ستونهای مربوط به هر باتتری
مشخص شبه بـا حـرو
اختال

معنیدار اس

شکل  .2مقایسه قعالیّ

متفـاو

نشـاندهنـبه

(.)p>0/05

ضـبباتتریایی موتـو

بچهماهیان تپور معمولی تغذیه شبه بـا سـوو
مختلف شنبلیله .ستونهای مربوط به هر باتتری
مشخص شبه با حـرو
اختال

معنیدار اس

متفـاو

نشـاندهنـبه

(.)p>0/05

بحث

مطالعات ا جام شبه بر ئأثیر مکملهای گیاهی روی فعالیّ ضبباترریایی ملتل در ماهیرا محربود اسر  .ررایج مطالعره حاضرر
شا داد ته به تارگیری مکملهای گیاهی زیرهسیاه و شنبلیله در جیره بچهماهیا تپرلر معمرللی بره طرلر معنریداری فعالیّر
ضبباترریایی ملتل را افاای میدهب .مطابق با این رایج Salmaniyan Ghehdarijani ،و همکارا ( )2016افراای معنریداری
در فعالیّ ضبباترریایی ملتل ماهی تلمه ئغذیه شبه با مکمل گیاهی سیر مشاهبه ملد .افاای مقاوم در برابرر بیمراریهرای
عفل ی در ماهیا ئیمارشبه با مکملهرای گیراهی دارواش ( ،)Park and Choi, 2012زیرره سربا ( )Raja Rajeswari et al., 2012و
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به حباقل رسا ب ئلفات اشی از بیماریها و تاه اسرفاده از آ ریبیلئیکها یکی از پی یازهای ملفقی در صنع آبایپروری
اس ( .)Eslamloo et al., 2013aملاد ئشکیل دهنبه گیاها دارویی میئلا ب در بازگش حساسی باترریها به آ ریبیلئیکهرایی
ته در شرایط فعلی به دلیل مقاوم دارویی قابلی های درما ی خلد را از دس دادها ب ،مثثر باشرنب ( Salmaniyan Ghehdarijani,
 .)2014اخیراا تاربرد مکملهای گیاهی جه تنرر بیماریهرای عفرل ی در ماهیرا افراای یافرره اسر ( Harikrishnan et al.,
.)2011b

اثر مکملهای گیاهی زیره سیاه ...

روحی و همکاران

ز جیل ( )Nya and Austin, 2009یا گاارش شبه اس  .عالوهبراین Vennila ،و همکارا ( )2011و  Narvaezو همکارا ()2011
به ئرئیب فعالیّ ضبباترریایی ملتل ماهیا گرمسیری و ماهی آزاد را ملرد مطالعه قرار داد رب .در همره گراارشهرا برر فعالیّر
ضبباترریایی ملتل ئأتیب شبه اس ته با رایج ئحقیق حاضر همسل میباشب .در مطالعه حاضر بی ئرین قربرت ضرب باترریرایی
ملتل بچه ماهیا تپلر معمللی بر باترری اشریشیا تلی و سراشیا مارسسن به ئرئیب مرعاقب مصر زیره سیاه و شرنبلیله هرر
یک درصب مشاهبه شب .حضلر میاا براالی ترلمین آلبهیرب (حربود  25درصرب) در زیررهسریاه مریئلا رب فعالیّر
یک در غل
ضبباترریایی آ را ئلضیح دهب ( .)Derakhshan et al., 2011از سلی دیور ،فعالیّ ضبمیکروبی شنبلیله به فنل هرا و فالو لئیربها
سب داده شبه اس (.)Premanath et al., 2011
ئاتنل وجلد برخی از ئرتیبات مه ایمنی ما نب ایمل لگللبللینها ،لیاوزی  ،آ ای های ئجایه تننبه پروئیین ،لکرینها ،آ رای هرای
پروئیللیریک و سایر پپریبها و پروئیینهای ضبمیکروبی در ملتل ماهیا گل ههای مخرلف به اثبات رسریبه اسر ( Kosuga et
 .)al., 2000; Fast et al., 2002; Subramanian et al., 2007; Park and Choi, 2012از اینرو افاای میاا ملترل ئرشرحی در
ماهیا میئلا ب ق بسیار مهمی در ئقلی سیسر ایمنی غیراخرصاصی آ هرا داشرره باشرب ( .)Eslamloo et al., 2013bمیراا
پروئیین تل در ملتل شا دهنبهی میاا ئرشح و یا میاا ملتل ملجلد اس (.)Yokoyama et al., 2006
سلل های تیسهای شکل در اپیبرم ماهیا  ،با ئرشح پروئیینهایی ماهیا را در برابر عفل های اشی از ا ولهرای خرارجی حفر
میتننب .لکرینها ،گلیکلپروئیینها از جمله پروئیینهایی با با بهای تربلهیبائی هسرنب ته به همراه فاترلرهای دیور ملترل بره
هنوام هجلم پائلژ ها قض آگللئینه ترد آ ها را بر عهبه دار ب ( .)Suzuki et al., 2003افاای سطح پروئیینهای ملترل بره
عنلا شاخص مناسبی برای وضعی ایمنی غیر اخرصاصی ماهیا مطرح اس ( .)Adel et al., 2014ررایج ایرن مطالعره حراتی از
افاای میاا پروئیین محلل ملتل در ماهیا ئغذیه شبه با سطح  %1مکملهای گیاهی زیرهسیاه و شنبلیله بلد .افاای سرطح
پروئیین محلل ملتل در اثر بهتارگیری مکملهای غذایی در مطالعات پیشین گاارش شبه اس  .افراود التررلفرین گراوی بره
جیره غذایی ئا ماهی سیبری جلا سبب افاای معنیدار در میاا پروئیین محلل سب به ئیمار شاهب گردیرب ( Eslamloo et
 .)al., 2013bافاای پروئیین محلل شا دهنبه بیشرر بلد اجااء دخیل در سیسر ایمنی با ساخرار پروئیینری در مراهیهرایی
اس ته با مکملهای گیاهی ئغذیه شب ب ته این ملرد یا از طریق بررسی فعالیّ های ضبباترریایی ملتل در این مطالعه شرا
داده شبه اس .
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